
 

 
 

 

 از مرکز پیشبینی خطرات - میانهسیای نقشه پیشبینی خطرات برای آ 

 
 ۲۰۱۶  مارچبرج  ۱۶الی   ۹از 

 
 

  :حرارتدرجه 

درجه  ۱۲الی  ۴بین  آسیای میانه درجه حرارت دراوسط برای دومین هفته مسلسل 
. بلندترین درجه حرارت در اواخر برج هبود نورمالباالتر از حد  رادگسانتی 

درجه سانتی  ۳۰در جنوب ترکمنستان و غرب افغانستان به و اوایل مارچ فبروری 
در مناطق جنوبی قزاقستان، موقع رما بیگ ،با در نظر داشت موسم .ه بودراد رسیدگ

 ادامهالی اواسط برج مارچ  و کشورهای ازبکستان، تاجکستان و غرب افغانستان

درجه حرارت  ترینبلنددر مناطق مذکور  نشان میدهد که GFSمودل   داشت. خواهند

در این وقت که  رسیدد راد خواهگسانتی درجه  ۳۰دهه اوایل و  ۲۰دهه اواخر بین 
 میباشد.    از حد نورمالراد بیشترگدرجه سانتی  ۸ سال 

 

  :یگبارند

فشار پایین در جنوب ترکمنستان و افغانستان  مارچ  ۵الی  فبروری ۲۸از تاریخ 
. شد که برایش نیاز زیاد وجود داشت (ملی متر ۲۵الی  ۱۰معادل )ی گبارندسبب 

ی در گبارند کمبودبا وجود بارندگی مذکور   ،CPCمعیارهای توحید شده بر اساس 

ملی  ۲۵از در افغانستان، تاجکستان و مناطق جنوبی ازبکستان ذشته گروز  ۹۰
 پایین حدهمچنین در  افغانستان. سطح آب در حوزه های دریایی تجاوز میکند متر

 ۲۰۰۱ سالاکثر حوزه های دریایی کشور در حال حاضر از چون . قرار دارد
اجکستان ت تواَم بالذا برای افغانستان  ،میباشدب آ سطحکمترین دارای میالدی بدینسو 

 وضعیت خشکسالی اعالم گردیده است. 
  

ه سطح بارندگی )بو کشور تاجکستان افغانستان در اکثر مناطق ینده آهفته  در جریان
ملی متر( توقع میرود. نمونه ها )مدل( نشان میدهد که اقلیم  ۲۵محلی بیش از 

 کمبودبرای کاهش ی مذکورگ. بارندد داشتهانیز ادامه خو مبرای هفته دو بمرطو
 .میباشددر بارندگی مفید 

  
 

 

 
در  ماید.را ارزیابی می ن ها ه گاچراحاصالت و وضیعت  باالی، و تاثیرات احتمالی ترتیب گردیده استپیشبینی کوتاه مدت و متوسط ) برای مدت یک هفته(   و : نقشه پیشبینی خطرات بر اساس معلومات موجوده آب وهوا/ اقلیم یاداشت

. این محصول پیش بینی دراز مدت اقلیم میباشداین قاره مورد استفاده قرار گرفته تقریبی  که برای مقیاس رنگ ها . سرحدات است شرایط غیر عادی مشاهده گردیده ان  در که شده است رنگ در مناطق افزوده  های تیرهچندضلعی نقشه

 مصونیت غذای را نشان نه میدهد.  تخیمینی آیندهموسمی ویا هم وضیعت فعلی و 

 .شریک سازید   3424-683-301-1 شماره  یا Wassila.Thiaw@noaa.gov ایمل میتوانید با ما از طریق  ن محصول رامورد ای خود را در  ایسواالت و تبصره


